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Nový vzhľad s inovatívnymi prvkami
Big X 480, Big X 530, Big X 580 a Big X 630
s novými vlastnosťami
Osvedčená technika s novými vlastnosťami. Presne
pod týmto mottom teraz prezentuje Krone modelový
rad BiG X 480/530/580/630 po rozsiahlom facelifte.
Okrem novej kabíny a optimalizácie toku materiálu
došlo k prechodu na emisný stupeň 5.
Nová kabína s vysokým
komfortom
Krone aj v modif ikovanom modelovom rade kladie dôraz na
priestornú komfor tnú kabínu.
Vzorom bola kabína radu BiG X
680-1180. Krone ponúka dva výbavové balíčky. Sériovú Premium
kabínu, ktorá ponúka dotykový
8“ terminál, vrátane USB a video
vstupu. Je vybavená tiež slnečnou
clonou, jedným stieračom vpredu
a dvoma na bokoch kabíny.
Za príplatok je možné získať Premium Komfort kabínu s koženým

volantom, dotykovým 12“ terminálom, vrátane USB a video vstupu.
Ďalej aktívne chladenú priehradku
a slnečné clony (vpredu, vpravo
a vzadu). Okrem toho ponúka tri
stierače vpredu, dva na bokoch
a jeden vzadu. Všetky sú vybavené
ostrekovačom. Tým je zaistené, že
má obsluha aj za veľmi nepriaznivých poveternostných podmienok,
ako je dážď alebo prach, zaistený
výhľad na stroj a adaptéry v rozsahu 360 stupňov. Pre oba varianty kabín sú k dispozícii dve rôzne
komfortné sedadlá pre vodiča.

V neposlednom rade sú k dispozícii aj dva balíčky osvetlenia. Halogénové a LED osvetlenie, ktoré
zaručí, že aj za súmraku alebo pri
práci v noci, bude mať obsluha
perfektný prehľad nad strojom aj
okolím. Osvetlenie je možné na
prianie kombinovať s osvetlením
pre údržbu alebo osvetlením nástupného priestoru.

Drvič zŕn OptiMaxx s väčšou
trecou plochou
Vynikajúca kvalita rezania je základom najlepšieho krmiva. Ako
pri BiG X 680-1180, je pri novom
drviči zŕn OptiMaxx profil zubov
naklonený pod uhlom 5 stupňov.
Vďaka tomuto šikmému tvaru zubov je dosiahnutý tzv. nožnicový
efekt. Zberaný materiál nie je len
intenzívne spracovaný v pozdĺžnom smere, ale súčasne aj príkladne spracovaný v smere prieč-
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nom. Priemer valcov je 250 mm
ako pri všetkých zberových rezačkách Krone. Šírka valcov drviča
zŕn bola zväčšená o 25 percent.
Výsledkom tohto zväčšenia trecej
plochy je intenzívne spracovanie
zrna a časti rastlín vo všetkých
oblastiach dĺžky rezanky.
Nové valcové drviče zŕn ponúka Krone v prevedení 105/123
zubov, prípadne 123/144 zubov. Prevedenie 105/123 zubov
je vhodné do strednej až veľkej
dĺžky rezanky. Variant 123/144
zubov sa odporúča do krátkej až
stredne dlhej rezanky. V základe
je rozdiel otáčok medzi valcami
30 percent. Na prianie je možné
získať až 40, prípadne 50 percent.
Pri oboch variantoch drviča zŕn je
v ponuke aj Heavy Duty variant.
V tomto prevedení je povrch valcov vybavený inovatívnou technológiou Busa®CLAD. Vďaka tomu
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je dosiahnutá väčšia odolnosť voči opotrebeniu a vyššia životnosť
pri všetkých zberových podmienkach. Koncepcia valcového drviča presvedčí aj pri manipulácii.
Skriňa drviča disponuje upravenými ložiskami, ktoré majú vyššiu
životnosť a ponúka príkladne jednoduchú manipuláciu pre údržbu
a prípadné opravy. Nielen výmena
ložísk príp. valcov alebo remeníc
(zmena rozdielu otáčok z 30 až
na 50 %) je jednoduchá, ale aj
čistenie je možné vďaka veľkému
údržbovému otvoru vykonávať
bez akýchkoľvek komplikácií.
Ďalším plusovým bodom je, že
valcový dr vič zŕn je vybavený
veľkými a zosilenými pružinami,
ktoré zaisťujú konštantne vysoký
prítlak valcov na zberaný produkt. V základe je použitý viacnásobný klinový remeň so šiestimi
drážkami. Ten garantuje spoľahlivý pohon.
Systém VariQuick umožňuje rýchlu výmenu drviča zŕn za trávny
kanál. Vďaka tomu môže byť BiG X
flexibilne nasadený pri zbere kukurice, GPS alebo trávy.

využívať. Obsluha môže podľa potreby aktivovať tento vyšší výkon.
XtraPower je využívaný iba v poľnom režime. Je možné vybrať medzi balíčkami od 10 do 250 hodín
bubna.
Obsluha použije XtraPower iba
vtedy, keď extra výkon skutočne
potrebuje. Pokiaľ sú zberané porasty také, že extra výkon nie je
potrebný, má obsluha možnosť

v terminály tento dodatočný výkon „prerušiť“. Okamžite sa stroj
plne automaticky vráti k pôvodnému výkonu motora.

Vrátane dátového
manažmentu
Nové BiG X sériovo disponujú
transparentným dátovým manažmentom. Umožňuje to použitie Krone Smart Telematics, ako

časti zákazníckeho portálu mykrone.green, alebo iných softwarových aplikácií naprieč trhom
a to vďaka rozhraniu agrirouter.
Vďaka tomu budú nové rezačky
Big X aj v segmente dátového manažmentu kompetentné. Od analýzy stroja, cez dokumentáciu až
po vytváranie faktúr.
Zdroj: Tlačová správa KRONE

ROBIA NAŠE
KŔMENIE LEPŠIE!
KRONE zhrabovače

Vzorne ekologická a úzka
pri preprave
Ako pohonnú jednotku používa
Krone osvedčené MTU motor y
s výkonom až 653 PS. Všetky spĺňajú emisnú normu Tier 4 final
(USA) a stupeň 5 (EU). Motor uložený naprieč a čo najviac dozadu,
zaručuje najlepšie možné rozdelenie hmotnosti. Priamy prenos
výkonu z motora na komponenty
zberového toku zaisťuje vysokú
účinnosť. Novo disponuje Big X
630 s motorom MTU 6R 1500 výkonom (480 kW/653 PS).
Ďalším silným argumentom je, že
prepravná šírka rezačky je s pneumatikami 710/70 R42 iba 3 m.
Vďaka tomu je pohyb na ceste
komfortný a bezpečný.

KRONE „Lift prsty“

znižujú zberové straty a zvyšujú výnosy až o
50kg sušiny z každého hektára.

XtraPower 50 pre Big X 480
a 580
Na svete jedinečným asistenčným
systémom XtraPower ponúka Krone praktickú pomôcku, pre flexibilné nasadenie zberovej rezačky.
Modely Big X 480 a 580 môžu byť
podľa potreby a lokálnych podmienok dovybavené dodatočným
výkonom motora XtraPower 50.
Tento výkon navyše je možné ihneď po zakúpení v mykrone.green

Celý príbeh nájdete na stránke
www.lepsi-krmivo.cz

www.krone.cz

 www.agrobiznis.sk
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